
JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Sajólászlófalva  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  2009.  június  30-án 
megtartott üléséről.

Jelen vannak: Rácz Lajos polgármester
Nagy Jánosné alpolgármester
Kmecz Andrásné képviselő
Szomor Gábor képviselő
Pálcza Józsefné képviselő
Lukács Béla képviselő

Tanácskozási joggal:  Berzyné Koterla Ildikó körjegyző
Szenyita Tibor rtzls.
Ignácz Szabolcs rftörm.
Borosné Dobroviczky Erika  óvodavezető

Napirendi pontok:

1.) Sajólászlófalva  község közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló
Ea.: KMB.őrsparancsnok

      
      2.)  Óvoda vezetői álláspályázat elbírálása

Ea.: Rácz Lajos polgármester

3.)  Különfélék, egyebek

4.) Szociális ügyek elbírálása

Rácz Lajos polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 
határozatképes és az ülést megnyitja. A napirenddel a képviselőtestület egyetért.

Szomor Gábor képviselő: napirend előtt el szeretném mondani, hogy a korábbi zárt ülésen 
tárgyalt ügynek, konkrétan ifj. Szomor Gábor kért szemétszállítási díj fizetéséhez támogatást, 
már másnap híre ment a faluban.  Úgy tudom minden képviselő esküt tett, mindenkit kötelez a 
titoktartás, nem szeretném, hogy a jövőben is a zárt ülésen elhangzottak kiszivárognának.
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Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: sokan azért nem kérnek segélyt, támogatást, mert attól 
tartanak, hogy kiszivárog. Mindenki, aki a zárt  ülésen részt vesz, esküt tett  és ennek nem 
szabadna megtörténnie.

1.) Napirendi pont  

Rácz  Lajos  polgármester:  felkérem  a  KMB  Urakat  tartsák  meg  beszámolójukat 
Sajólászlófalva közbiztonsági helyzetéről.

Szenyita Tibor rtzls: Sajólászlófalva község közbiztonsági helyzete jónak mondható. Ha a 
pincebetörések nem lettek volna,  nem is lenne miről  beszélni.  A 20/1984-es  KM.rendelet 
szabályozza  a  fekvőrendőr  elhelyezését.  Fekvőrendőrt  nem  lehet  elhelyezni  ahol 
tömegközlekedés van.
Rácz Lajos polgármester: a beadványok óta úgy látom nagy változás van jó irányban.

Szomor  Gábor képviselő:  ha a  rendelet  szerint  nem lehet  fekvőrendőrt  elhelyezni  akkor 
legalább  a  Rákóczi  út  elejére  és  végére  30-as  táblát  kellene  kirakni.  Vagy  traffipaxot 
elhelyezni.

Ignácz Szabolcs rftőrm.: a traffipax sem tud mit kezdeni.

Szenyita  Tibor  rtzls.: az  egész  faluba  ki  lehetne  tenni  40-e  sebességkorlátozó  táblát.  A 
közelmúltban volt ellenőrzés a faluban, jó pár embert meg is büntettek.

Ignácz Szabolcs rftörm.: más településen is kértek ellenőrzést.

Rácz Lajos polgármester: az éjszakai ellenőrzés működik-e?

Szenyita Tibor rtzls.: igen működik, éjjel-nappal.

Rácz Lajos polgármester: két hónap múlva jönnek a falopásos ügyek. A pince betörésekről 
van-e már valamilyen eredmény, úgy hallottam, hogy a csordást kell elővenni.

Szenyita Tibor rtzls.: még folyamatban van a nyomozás.

Rácz Lajos polgármester:  a hegyi  utakat rendbetétel után a nagy traktorok esős idő után 
tönkreteszik.

Ignácz Szabolcs rftörm.: ilyen esetben köztisztasági feljelentést kellene tenni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a feljelentéshez  biztosan kellene tudni, hogy ki tette, 
sokszor rendszám nélküli autóval vagy munkagéppel.

Rácz Lajos polgármester: az biztos, hogy  minden sáros autó itt halad át.
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Szenyita  Tibor  rtzls.: Táblát  lehetne  kitenni,  hogy  munkagéppel  csak  engedéllyel  lehet 
áthaladni.

Rácz Lajos polgármester: akkor mi lenne az olasszal?

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  már többször szóltunk neki, de  azzal érvel, hogy neki 
erre nincs ideje, örüljünk, hogy sok embernek ad munkát.

Szenyita Tibor rtzls.: Szerintem a tábla lenne a legjobb  megoldás.

Rácz Lajos polgármester:három napig szedték az útról a sarat a közhasznúak.

Pálcza Józsefné képviselő: az lenne a kérdés a lakosság részéről, hogy ha nincs forgalmi az 
autóra kimehetnek-e a hegyre vele?

Ignácz Szabolcs rftörm.: nem. Szó se lehet róla. A kerti traktorral ki lehet menni, az UAZ-al, 
vagy más autóval nem lehet, mert a hegyen biztosan elfogyasztanak egy-két pohár bort és így 
nem lehet autót vezetni, ez büntetendő. 

Rácz  Lajos  polgármester:   van-e  kérdés?  Arra  szeretnélek  kérni,  hogy  a  táblával 
kapcsolatban tájékozódjál.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: kiskorúval kapcsolatban van-e valamilyen bejelentés?

Szenyita Tibor rtzls.: nincs, ha lenne jeleznénk.

Rácz Lajos polgármester: köszönjük  a rendőrség  beszámolóját.

2.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester:  következő napirendi pontban a Kuckó Községi Óvoda vezetői 
pályázatot bíráljuk  el, Zárt ülést rendelek el.
Óvoda vezetői pályázat 1 db érkezett Borosné Dobroviczky Erika  a jelenleg is megbízott 
óvoda vezetőjétől.
Minden képviselő megkapta a pályázati  anyagot,  én is átolvastam, a magam részéről az a 
véleményem,  hogy a  jelenlegi  óvónő mindent  megtesz,  alkalmas  az óvoda vezetésére,  én 
elfogadásra javaslom.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: a KSZK. honlapon jelent meg az álláshirdetés. 2003-tól 
2008-ig határozott időre volt kinevezve Borosné Dobroviczky Erika óvodavezetőnek, 2008-
ban  a  testület  érvénytelennek  nyilvánította  a   kiírt  pályázatot,   és  1  évre  lett  megbízva 
óvodavezetői tevékenységre.
Most 2 féle  döntés lehet  vagy  5  vagy 10 év határozott   idejű kinevezés mellett  dönt a 
képviselő testület minősített többséggel. Második döntés lehetőség érvénytelenné nyilvánítja a 
kiírt pályázatot és ezt követően 1 évre megbízza Borosnét az óvoda vezetésével. A pályázat 
minden téren megfelel a pályázati feltételeknek, a testületnek kell dönteni.
Sajókápolna  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  2009.06.25-én  megtárgyalta  és  a 
38/2009.  (VI.25.)  sz.  határozatával  úgy  határozott,  hogy  Sajólászlófalva  Község 

3



Önkormányzat Képviselőtestületének döntését egyhangúlag támogatja, azzal teljes mértékben 
egyetért.
Tehát  mivel  Sajókápolna  pénzügyileg  nem  támogatja,  így  Sajólászlófalva 
Képviselőtestületének  döntését fogadják el.

Rácz Lajos polgármester: kinek van ezzel kapcsolatban kérdése?

Nagy Jánosné alpolgármester:  ismerjük Erikát,  csak jókat  mondhatok el róla,  változatos 
programokat szervez, támogatókat keres, jó a dolgozókkal a viszonya.

Pálcza Józsefné képviselő: én is úgy érzem ilyen vezetőt nem kapnánk.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: a magam részéről annyit szeretnék megjegyezni, 
hogy a számítógépes ismereteim hiányosak, de majd mindent megteszek, hogy ezt pótoljam.

Rácz  Lajos  polgármester:  Köszönjük  szépen.  Most  dönteni  kellene  5  év  vagy  10  évre 
határozott időre történjen meg az óvoda vezető kinevezése vagy érvényteleníteni a pályázatot 
s ezt követően egy évre megbízni  az óvoda vezetői teendőkkel mert előre nem lehet tudni mi 
lesz. Szerintem az lenne a legjobb ha évente ezt  megismételnénk.

Szomor Gábor képviselő: én is úgy gondolom, hogy ez lenne a legjobb megoldás. 

Rácz Lajos polgármester: Javaslom döntsünk arról, hogy érvénytelenítjük a pályázatot. A 
következő döntésünk pedig az, hogy 1 évre megbízzuk a jelenlegi óvodavezetőt.

A Képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta a 49/2009. (VI.30.) sz. határozatát.

49/2009. (VI.30.) sz. határozat
Tárgy: Óvodavezetői álláspályázat
eredménytelenné nyilvánítása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
2009.május 08-tól a KSZK honlapon
megjelenő Kuckó Községi Óvoda  
óvodavezetői álláspályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Rácz  Lajos  polgármester:  most  pedig  szavazzunk  arról,  hogy  egy  évre  megbízzuk  a 
jelenlegi óvodavezetőt.
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 A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  az  50/2009.  (VI.30.)  sz. 
határozatát.

50/2009. (VI.30.) sz. határozat
Tárgy: Borosné Dobroviczky Erika
Kuckó Községi Óvoda vezetői megbízása

Sajólászlófalva község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
Borosné Dobroviczky Erikát 2009. 
augusztus 15. napjától 2010. augusztus
14. napjáig megbízza a Sajólászlófalvai
Kuckó Községi Óvoda vezetésével, ugyanazzal
a bérrel, juttatással, munkaköri leírással,
mint eddig is foglalkoztatta. Megbízása egy 
évre szól.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

 
 

3.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester:a  különfélék,  egyebek napirendi ponton belül  döntenünk kell  a 
beiskolázási támogatásról. A falunapi rendezvényünk meg volt, szerintem jól sikerült, az eső 
egy kicsit megzavarta.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:    a  közelmúltban  volt  a  parasznyai  Baross  Gábor 
Általános iskola igazgatói választás. Madarász Jánosnét választották meg 5 évre.

Rácz  Lajos  polgármester:  az   SH-BÖTT-nél  pénzügyi  elmaradások  vannak. 
Sajólászlófalvának  286.000.-Ft  pénzügyi  fizetési  kötelezettsége  van.  2012-ig  nem  lehet 
kilépni a társulásból. Úgy tudom Sajószentpéter és Miskolc  város már kilépett.

Nagy Jánosné alpolgármester:  jó volna a zsolcai kistérségi ügyek után érdeklődni,  hogy 
muszáj-e kifizetni ezt a pénzt, mert az előző polgármester  mindig azt mondta nem fizetünk. A 
jegyzőt kérjük intézze.

Rácz Lajos polgármester: nem tudunk egyszerűen kilépni, Kondó sem tudott pedig már 2 
határozatot  is hozott a Képviselőtestület a kilépésről.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  az  ülésekre  a  polgármesterek  jártak,  én  mindössze 
kétszer  voltam.  Az elektronikus  közigazgatásra  hivatkozva  nyújtották  be a  pályázatot.  A 
pályázatban foglaltak csak részben működnek. Dr Czipa Zoltán körjegyző is elment a június 
12-i  ülésre,  s azt  hallottam, hogy a  meghatalmazás  hiányát  kérték rajta  számon,  s talán a 
feltett  kérdéseire  választ  nem   kapott.  A  2006,  2007,  2008  évi  költségvetésről  készült 
beszámoló 2009-ben lett elfogadva.
Én rákérdeztem, helyén van-e ez így?  Válaszként azt kaptam, hogy például a Pity-Palatty 
völgyi  települések  nem  fogadták  el.  Sajószentpéter  város  a  gépeket  nem  fogadta  be, 
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közraktárba kerültek. Nálunk 3 számítógép, 2 multifunkciós nyomtató és 2 laptop érkezett, 
ezeken a gépeken dolgozunk.

Rácz Lajos polgármester: a Bükk-Makk Leaderrel is így vagyunk, adtunk 50.000.-Ft-ot, de 
többet erre nem áldozunk.

Nagy Jánosné alpolgármester: köszönöm a tájékoztatást, eddig ezt nem láttuk tisztán.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az SH-BÖTT-el kapcsolatban nagyon nehéz eldönteni az 
igazságot. 8 programnak kellene működni, ebből egy iktatóprogram működik. Nem akarják az 
igazat elmondani csak ködösítve mondják úgy, hogy azt senki ne értse meg, hogy ez miért 
van, így mindenkinek a fantáziájára bízom.  

Rácz Lajos polgármester: 2012-ig nem léphetünk ki. 2009. júniusban voltunk értekezleten 
és megfenyegettek, ki kell fizetni ezt az összeget, pontosan 283.200.-Ft, amit nekünk kellene 
fizetni. Nagyon sok település kifizette.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: nem látunk tisztán, a volt polgármesterek azt mondták 
nem írtak  semmit  alá,  de valakik a község nevében támogatást,  hitelt  vettek fel,  de nem 
mutatják meg.

Szomor  Gábor  képviselő:  utána  kell  járni  és  követelni,  hogy  történhetett,  hogy 
Sajólászlófalva nevében vettek fel pénzt, mi fizetnénk, de nem tudjuk, hogy miből tevődik 
össze a fizetendő pénz összege.
 
Rácz Lajos polgármester: ezt valóban meg kell tenni.  Július hónapban elkezdjük az óvoda 
festését, felújítását. Az elvégzendő munkák értéke kb. 300.000.-Ft lenne, viszont ennyi pénz 
nincs betervezve a felújításra.  A közmunkásokkal fogjuk megcsinálni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: lehetne átcsoportosítani.

Borosné  Dobroviczky  Erika  óvodavezető:  Ahogy  a  jegyzőasszony  mondja  lehetne 
átcsoportosítani. Az  óvoda kulcsát átadnám, szabadságon leszünk, én hétfőnként vagyok. A 
felújítás alatt valakinek nyitni-zárni kell az óvodát, Ilike is szabadságon van.

Nagy Jánosné alpolgármester: megbeszéltük én vagyok, ha a polgármester nincs.

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért az óvoda felújítással szavazzon.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  az  51/2009.  (VI.130.)  sz. 
határozatát.

51/2009. (VI.30.) sz. határozat
Tárgy: Kuckó Községi Óvoda felújításáról
döntés.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete  úgy határoz, hogy 
egyetért a Kuckó Községi Óvoda felújítási 
munkáival.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: az óvoda beszámolóját minden évben le szoktam 
adni, ez évben mikor adjam le?

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  augusztus  vagy szeptemberben fogjuk tárgyalni.

Borosné  Dobroviczky  Erika  óvodavezető:  Tardi  Józsefné  lehetne-e  8  órás,  mert  nem 
győzzük az óvodában a munkát.

Rácz Lajos polgármester:  Nem tudom ígérni, mert nincs rá pénz, sok a fűtés, és az egyéb 
költség.

Borosné Dobroviczky Erika óvodavezető: nem lehetne-e vegyes tüzelési fűtésre áttérni? A 
sajószentpéteri Óvodában az étkezési  térítési díjat a KÖSZI szedi, van külön aki a személyi 
anyagot csinálja. 27 gyerek lesz jövőre. Megpróbálunk spórolni, de minden nagyon drága.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  Sok  helyen  úgy  oldják  meg,  hogy  a  kisegítők  nem 
közalkalmazottak.

Rácz Lajos polgármester:  4 millió pluszt kell az óvoda pénzéhez hozzáadni, ez nagyon sok.

Nagy Jánosné alpolgármester: Krisztina szívesen besegít az óvodába, csak szólni kell neki.

Rácz Lajos polgármester: döntenünk kell a beiskolázási támogatásról. Az elmult évben 1-8. 
osztályig a tankönyv árát, középiskolásoknak, főiskolásoknak, egyetemistáknak 12.000.-Ft-ot 
fizettünk.Ez évben mennyi legyen.

Szomor Gábor képviselő: 8.000.- 10.000.-Ft, a döntésünktől függ.

Pálcza Józsefné: gondolni kell arra is hogy nehogy tönkre menjünk.

Szomor Gábor képviselő: ezt egy hónappal ezelőtt is tudtuk, szociális segélyre is sok megy 
ki, vannak,akik havi rendszerességgel kérik.

Rácz  Lajos  polgármester: nem  léptük  túl  a  tervezett  összeget.  Beiskolázási  támogatás 
legyen egységesen 10.000.-Ft, aki ezzel egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat   nélkül  meghozta  az   52/2009.  (VI.30.) 
sz.határozatát.

52/2009. (VI. 30.) sz.határozat
Tárgy: beiskolázási támogatás

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
a beiskolázási támogatást Sajólászlófalva
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községben állandó lakcímmel rendelkező 
tanulók,   nappali  tagozatos  hallgatók  részére 
egységesen  l0.000.-Ft-ban állapítja meg.
Középiskolásoknak, főiskolásoknak, 
egyetemistáknak iskolalátogatási bemutatása 
szükséges. 

Felelős: polgármester
Határidő:folyamatos

Rácz Lajos polgármester: mi legyen a Bursa Hungarica pályázat kiírással, van-e rá igény.
Javaslom ne írjuk ki a pályázatot, aki ezzel egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  az  53/2009.  (VI.30.)  sz. 
határozatát.

53/2009. (VI.30.) sz. határozat
Tárgy: Bursa Hungarica pályázati 
kiírásról döntés.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
2009/2010-es  tanévre   a  Bursa  Hungarica 
pályázatot nem írja ki.

Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: falukirándulást ebben az évben  nem szervezünk. Augusztus 22-
én  jönnek  a  szlovákok,  meg  kell  beszélnünk  a  vendéglátásukat,  a  programot,  maximum 
100.000.-Ft-ot költünk erre a napra. A szlovákok látogatásakor 80.000.-Ft-ot költöttünk.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Lillafüredre kellene velük kimenni, az István barlangba 
kedvezményesen lehetne bemenni.

Rácz Lajos polgármester: Lillafüredre viszünk szendvicset, ebédre pedig lehetne babgulyás 
és fánk, majd valakit megkérünk segítsen be a főzésbe, lehet, hogy Veres Tamásnét  kérjük 
meg, a falunapon is segített.
A falunapon megkértem Prokai Krisztinát vezesse le a műsort, megígérte és mégis nekem 
kellett   oda állni.  Krisztina  és  Nagy Jánosné alpogármester  oda lett  állítva  vezessék le  a 
műsort, ez nem valósult meg.

Nagy  Jánosné  alpolgármester: reggel  odamentünk,  vittük  a  sportszereket,  kiadtuk  az 
okleveleket, de később el kellett mennem az állomásra az unokáimért.
Én a barlangot nem látom jónak,  szerintem nézzünk szét Lillafüreden a vízesésnél.
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Rácz Lajos polgármester: szerintem az augusztus 22-i program legyen : reggeli, lesétálunk 
Sajókápolnára  megnézni  a  repülős  múzeumot,  majd  teszünk  egy  gyárlátogatást  a  Pálcza 
József üzemében, ebéd után mehetünk Lillafüredre.
Szavazzunk arról, hogy az augusztus 22.-i napra biztosítunk 100.000.-Ft-ot, aki ezzel egyetért 
szavazzon.

A képviselőtestület 6 igen, ellenszavazat nélkül meghozta az  54/2009.(VI.30.) sz.határozatát.

54/2009. (VI.30.) sz. határozat
Tárgy: Szlovákok ellátására pénzösszeg
biztosítása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
2009. augusztus 22. napján

 a szlovákok ellátására 100.000.-Ft-ot
biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009.augusztus 22.

Lukács Béla képviselő: a gyerekeknél kell, hogy legyen. A focicsapatnak lenne egy kérése, 
szeretnének menni Sajókápolnára a sportnapra és 4.000 -5.000.-Ft lenne a nevezési díj, melyet 
be kellene fizetni.

Rácz Lajos polgármester: Sportra 100.000.-Ft van betervezve. Az új labdát kerestem, azt 
mondták Lukács Béla a felelős érte.
Mehetnek, ezt az összeget biztosítjuk. Itt is lehetne valamilyen sportnapot szervezni, mi is 
tudnánk kupát venni.

Lukács Béla képviselő: itt nem lehet, mert kicsi a sportpálya.

Rácz Lajos polgármester: a sportpályán a betont fel kell verni és elszállítatni, mert beleset 
veszélyes, ezt a közcélú munkásokkal elvégezzük.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az elmult időszakban mindkét alapító okirat, az óvodáé 
is és a körjegyzőségé is el lett küldve. Van egy óvodáskorú gyermek, aki korai fejlesztésre 
szorul, a szakvélemény alapján normál óvodába nem íratható be, szakemberrel megnézetem a 
szakvéleményét.
Az  óvoda  vezetőjének  is  vagyonnyilatkozatot  kell  tenni,  ez  megtörtént.  A 
vagyonnyilatkozatot páncélszekrényben kell őrizni , az óvodavezető vagyonnyilatkozat lehet 
a Körjegyzőségnek a páncélszekrényében az én irodámban az őrzésért én vagyok a felelős. A 
vagyonnyilatkozatról a Szabályzatot Községi Önkormányzatnak kell elfogadni.

Rácz Lajos polgármester: a Szabályzatot mindenki megismerte, aki egyetért vele javaslom 
elfogadásra.

A  Képviselőtestület  6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  az  55/2009.  (VI.30.)  sz. 
határozatát.
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55/2009. (VI.30.) sz. határozat 
Tárgy: Vagyonnyilatkozathoz 
Szabályzat elfogadása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a
Kuckó Községi Óvoda vezető vagyon-
nyilatkozatához a Szabályzatot elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz  Lajos  polgármester: megkeresést  kaptunk  a  Borosod-Abaúj-Zemplén  Megye 
Területren-dezési  Terv  felülvizsgálatával  kapcsolatban,  mely  szerint,  ha  van  javaslatunk 
tegyük meg vagy amennyiben egyetértünk vele fogadjuk el.

A  Képviselőtestület   6  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  az  56/2009.  (VI.30.) 
sz.határozatát.

56/2009. (VI.30.) sz. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Területrendezési Terv felülvizsgálata

Sajólászlófalva község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Területrendezési tervben foglaltakkal
egyetért, ahhoz külön javaslata nincs.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Lajos polgármester: több hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.

k. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó      Rácz Lajos
körjegyző polgármester
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